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 جامعة حائل -كلية التربية 

 
 
 
 

 م1031 -هـ3414
 املبحـث األول

 تعريف فقه املوازنات  ومنهجه
 ووزانًا، موازنة الشيئني بني وازن:يقال. واحملاذاة الشيئني بني املقارنة مبعىن اللغة يف( موازنة) لفظ

   . حماذيه كان أو زنته على كان إذا هذا يوازن وهذا
 :فيعين مجلة أمور( فقه املوازنات) أما 

ومن حيث عمقها وتأثريها، ومن ، املوازنة بني املصاحل بعضها وبعض، من حيث حجمها وسعتها
وأيها ينبغي أن يسقط ويلغى املوازنة بني ،ينبغي أن يقدم ويعتربوأيها . حيث بقاؤها ودوامها  

وأيها جيب تقدميه، وأيها ، املفاسد بعضها وبعض، من تلك احليثيات اليت ذكرناها يف شأن املصاحل
 .جيب تأخريه أو إسقاطه

                                                           
 اإلفريقى الرويفعى األنصاري منظور ابن الدين مجال الفضل، أيب على، بن مكرم بن حممد: املؤلف.العرب لسان 3
 خمتار ، هـ 3434 - الثالثة: الطبعة.بريوت – صادر دار: الناشر.الواو: فصل .31/441(هـ133: املتوىف)

: املتوىف) الرازي احلنفي القادر عبد بن بكر أيب بن حممد اهلل عبد أيب الدين زين: املؤلف.الصحاح
 الدار - العصرية املكتبة: الناشر.حممد الشيخ يوسف: احملقق.مادة وزن . الواو: باب.3/111(هـ666

 .م3111 - هـ3410 اخلامسة،: الطبعة.صيدا – بريوت النموذجية،
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واملوازنة بني املصاحل واملفاسد، إذا تعارضتا، حبيث نعرف مىت نقدم درء املفسدة على جلب 
1. ملصلحة، ومىت تغتفر املفسدة من أجل املصلحةا

 

منهج فقه املوازنات هو جمموعة األسس واملعايري اليت تضبط عملية املوازنة بني املصاحل و 
املتعارضة أو املفاسد املتعارضة مع املصاحل ليتبني بذلك أي املصلحتني أرجح فتقدم على غريها ، 

عند -كما يعرف به الغلبة ألي من املصلحة أو املفسدة وأي املفسدتني أعظم خطرًا فيقدم درؤها 
ليحكم بناء على تلك الغلبة بصالح ذلك األمر أو فساده ، وهبذا فإن منهج فقه  -تعارضهما

املوازنات هو جمموعة املعايري واألسس اليت يرجح هبا بني ما تنازع من املصاحل أو املفاسد ، ويعرف 
  1.هما ينبغي تركهبه أي املتعارضني ينبغي فعله وأي

 

 املبحـث الثاين
 تعدد الزوجات، و حكم ضرب الزوجة  يف حكماملوازنة بني املصاحل واملفاسد  
 :وفيه مطلبني

 املطلب األول
 ضرب الزوجة  يف حكماملوازنة بني املصاحل واملفاسد 

هلا إىل ، وجعل هلا احلق الكامل يف أن تشكو حا4الزوج أن يضرب زوجته بال مسوغ هني اإلسالم
َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِني  ": - تعاىل -أوليائها، أو أن ترفع للحاكم أمرها؛ ألهنا إنسان مكرم داخل يف قوله

                                                           
 .املوقع الرمسي ليوسف القرضاوي  . رحلة القادمة ليوسف القرضاوي  أولويات احلركة اإلسالمية يف امل 1
منشورات . 1-1ص  عبد اجمليد حممد إمساعيل السوسوة/ الدكتور.يف الشريعة اإلسالمية منهج فقه املوازنات 1

. ( دراسة أصولية) ، منهج فقه املوازنات يف الشرع اإلسالمي (.13:)عدد. جملة البحوث الفقهية املعاصرة
 .180للدكتور حسن سامل الدوسى ص 

حممد مشس احلق :املؤلف . دار املعارف ، عون املعبود. ،131/ 8حممد بن جرير الطربي:املؤلف. تفسري الطربي 4
 -هـ 3431 :سنة النشر.دار الفكر .يف ضرب النساء: باب.النكاح : كتاب . 346/ 6 العظيم آبادي

دار الكتب . 1/114أيب بكر مسعود بن أمحد الكاساين: املؤلف. الصنائع يف ترتيب الشرائع م ، بدائع3111
حممد : املؤلف . الثانية، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري :طبعة. م 3186-هـ3406 :سنة النشر. العلمية

أيب زكريا : املؤلف. ، روضة الطالبني وعمدة املفتنيدار إحياء الكتب العربية .1/141بن أمحد بن عرفة الدسوقيا
: املؤلف.م،كشاف القناع3113 -هـ3431 :سنة النشر.املكتب اإلسالمي.168/ 1حيىي بن شرف النووي
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 ) "ْقَنا َتْفِضياًل آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهْم ِمْن الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َكِثرٍي ِممَّْن َخَل
وإن شاء تركه،  ،إن شاء فعله، أمرًا اختياريًا متروكًا للزوج  ،وليس حسن املعاشرة .(10:اإلسراء

 آِخِر ِفي ُيَجاِمُعَها ُثمَّ الَعْبِد، َجْلَد اْمَرَأَتُه َأَحُدُكُم َيْجِلُد اَل": - -قال النيب.بل هو تكليف واجب
 تشنيع ضرب النساء؛ إذ كيف يليق باإلنسان أن فهذا احلديث من أبلغ ما ميكن أن يقال يف .1"الَيْوِم

مهينة كمهانة عبده حبيث يضرهبا بسوطه، مع أنه يعلم أنه ال بد له  -وهي كنفسه  -ل امرأته ـجيع
وال يفهم مما مضى االعتراض على مشروعية ضرب  6 .واالتصال اخلاص هبا ،ن االجتماعـم

ال ليس األمر كذلك؛ فال يطعن يف  حالرب مذموم بكل ـالزوجة بضوابطه، وال يعين أن الض
حكمة تشريعاته من أعداء اإلسالم ممن نبتوا من  مشروعية الضرب إال من جهل هداية الدين، و

َوالالَِّتي َتَخاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ ": -تعاىل -كما يف قوله1لقد أذن اإلسالم بضرب الزوجة ف. حقل الغرب
ولكن اإلسالم حني أذن بضرب  .(14: النساء")َضاِجِع َواْضِرُبوُهنََّفِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِفي اْلَم

إهانة املرأة  الذي يقصد به التشفي، واالنتقام، والتعذيب، و8الزوجة مل يأذن بالضرب املربح 
، تصحبه عاطفة املريب  وإمنا هو ضرب للحاجة وللتأديب .وإرغامها على معيشة ال ترضى هبا

                                                                                                                                                                          

املرأة املسلمة وقضايا  م،3181 -هـ3401ط سنة .دار الفكر. 130/ 1منصور بن يوسف البهويت
 . القاهرة: سفري الدولية للنشر. م1001-هـ 3418ط أويل .18اخلياط ص  حممد هيثم .د :املـؤلف.العصر

ما : باب .النكاح: كتاب .11/  1 اجلعفي البخاري اهلل عبد  أيب إمساعيل بن حممد:املؤلف.صحيح البخاري 1
 .دار طوق النجاة : الناشر.حممد زهري بن ناصر الناصر: احملقق. ( 1104: )رقـم .يكره من ضرب النسـاء 

 .هـ3411الطبعة األوىل 
: كتـاب  .134-131/ 1أمحد بن علي بن حجر العسقالين: املؤلف.فتح الباري شرح صحيح البخاري 6

: سنة النشــر . دار الريان للتراث  .(  4108: ) رقم .ما يكره من ضرب النساء : باب. النكاح 
 .م 3186 -هـ 3401

أيب عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين :  املؤلف.اجلامع ألحكام القرآن  1
: دار عامل الكتب : الناشر . هشام مسري البخاري: احملقق . 310 -341/ 1( هـ 613: املتوىف )القرطيب 
 . م 1001 -هـ 3411 سنة الطبعة .اململكة العربية السعودية: الرياض 

 الطرابلسي الرمحن عبد بن حممد بن حممد اهلل عبد أيب الدين مشس: املؤلف.خليل تصرخم شرح يف اجلليل مواهب  8
 الثالثة،: الطبعة.الفكر دار: الناشر.1/411(هـ114: املتوىف) املالكي الرُّعيين باحلطاب املعروف املغريب،
 .م3111 - هـ3431
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، على ترك الضربفيها تقدمي مصلحة ف ؛1ازنات بني املصاحل واملفاسدعمال بفقه املو ؤدبـوامل
؛ 30فليس للزوج أن يضرب زوجته هبواه، وليس له إن ضرهبا أن يقسو عليها، الضربمفسدة 

 :فاإلسالم أذن بالضرب بشروط منها
 .أن تصر الزوجة على العصيان حىت بعد التدرج معها -أ

ق إال ـ؛ فال يبادر إىل اهلجر يف املضجع يف أمر ال يستح أن يتناسب العقاب مع نوع التقصري -ب
ن ـثر مـالوعظ واإلرشاد، وال يبادر إىل الضرب وهو مل جيرب اهلجر؛ ذلك أن العقاب بأك

 .م الذنب ظلمـحج
أن يستحضر أن املقصود من الضرب العالُج والتأديب والزجر ال غري؛ فرياعي التخفيف فيه  -ج

 .ب يتحقق باللكزة، أو باملسواك وحنوهعلى أحسن الوجوه؛ فالضر
 .أن يتجنب األماكن املخوفة كالرأس والبطن والوجه -د

 .دـأال يكسر عظمًا، وال يشني عضوًا، وأال يدميها، وال يكرر الضربة يف املوضع الواح -هـ 
 .أال يتمادى يف العقوبة قواًل أو فعاًل إذا هي ارتدعت وتركت النشوز -و

ة ـرب الزوج لوجبت الديـلمصلحة ال لإلهانة، ولو ماتت الزوجة بسبب ضل -إذًا  -فالضرب 
أما إذا كان التلف مع التأديب املشروع فال .والكفارة، إذا كان الضرب لغري التأديب املأذون فيه

 34الشافعي اإلمام  و 31أبو حنيفةاإلمام أما .31اإلمام أمحدو 33اإلمام مالكضمان عليه، هذا مذهب 
 . ذلكفريون الضمان يف

                                                           
: املتوىف) املصري جنيم بابن املعروف حممد، بن إبراهيم بن الدين زين: املؤلف.الدقائق كنز شرح الرائق البحر 1

 3318 بعد ت) القادري احلنفي الطوري علي بن حسني بن حملمد الرائق البحر تكملة: آخره ويف.(هـ110
 . الثانية: الطبعة.اإلسالمي الكتاب دار: الناشر.1/130عابدين البن اخلالق منحة: وباحلاشية (هـ

 (هـ 114- 100 )أيب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي : املؤلف . تفسري القرآن العظيم  30
 -هـ 3410الطبعة الثانية . دار طيبة للنشر والتوزيع: الناشر . سامي بن حممد سالمة: احملقق . 111/ 1

،  روضة الطالبني  141/ 1،  حاشيـة الدسوقـي علي الشـرح الكبري 134/ 8م ،  تفسري الطربي  3111
يب احلسـن علي بن حممد بن حبيب املاوردي أل. ،  احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي  168/ 1

/ 1م  ،  كشـاف القناع  3111 -هـ 3431 :سنــة النشر .، دار الكتب العلميـة  118/  1البصري
خالد عبد الرمحن العك الشيخ : إعداد وتصنيف. ، واجبات املرأة املسلمة يف ضوء القرآن والسنة  101

 .بريوت –لبنان : دار املعرفة  –م 1000 -هـ 3410ط ثانية سنة . 111-116ص
 . 1/144حاشية الدسوقي علي الشرح الكبري 33
  .130/ 1كشاف القناع 31
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ومن هنا يتبني لنا أن الضرب دواء ينبغي مراعاة وقته، ونوعه، وكيفيته، ومقداره، وقابلية احملل، 
 .لكن الذين جيهلون هداية اإلسالم يقلبون األمر، ويلبسون احلق بالباطل

ه ـمث إن التأديب بالضرب ليس كل ما شرعه اإلسالم من العالج، بل هو آخر العالجات مع ما في
ومل  وات الشيطان،ـت خطـراهة؛ فإذا وجدت امرأة ناشز أساءت عشرة زوجها، واتبعمن الك

هل من كرامته أن يهرع إىل  فماذا يصنع الرجل يف مثل هذه احلال؟، معها وعظ وال هجران حينج
 هعرض ؟ وهل تقبل املرأة ذلك، فينتشر خربها، فتكون غرضًا للذم، و مطالبة زوجته كل ما نشزت

 للَّوم؟
ة ــ، وما أشبهه أقلُّ ضررًا على املرأة نفسها من تطليقها الذي هو نتيج31لضرب باملسواكإن ا

 .غالبة السترساهلا يف نشوزها، فإذا ُطلِّقت تصدع بنيان األسرة، وتفرق مشلها، وتناثرت أجزاؤها
. 36عمال بفقه املوازنات وإذا قيس الضرر األخف بالضرر األعظم كان ارتكاب األخف حسنًا مجياًل

ى، وال ـــفالضرب طريق من طرق العالج جيدي مع بعض النفوس الشاردة اليت ال تفهم باحلسن
 31.ينفع معها اجلميل، وال تفقه احلجة، وال تقاد بزمام اإلقناع
 املطلب الثاين

 تعدد الزوجات يف حكماملوازنة بني املصاحل واملفاسد 
 َوُرَباَع َوُثَلاَث َمْثَنى النَِّساِء ِمَن َلُكْم َطاَب َما َفاْنِكُحوا اْلَيَتاَمى يِف ُتْقِسُطوا َألَّا ِخْفُتْم َوِإْن ": تعاىل قال
 ِفي ُتْقِسُطوا َألَّا ِخْفُتْم َوِإْن َتُعوُلوا َألَّا َأْدَنى َذِلَك َأْيَماُنُكْم َمَلَكْت َما َأْو َفَواِحَدًة َتْعِدُلوا َألَّا ِخْفُتْم َفِإْن

 َما َأْو َفَواِحَدًة َتْعِدُلوا َألَّا ِخْفُتْم َفِإْن َوُرَباَع َوُثَلاَث َمْثَنى النَِّساِء ِمَن َلُكْم َطاَب َما واَفاْنِكُح اْلَيَتاَمى
 .(1:النساء )  " َتُعوُلوا َألَّا َأْدَنى َذِلَك َأْيَماُنُكْم َمَلَكْت

                                                                                                                                                                          
 .101 -108/ 1بدائع الصنائع  31
 . 111/ 1، احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي 168/ 1روضة الطالبني  34
 .130/ 1كشاف القناع 31
 شباب - الدعوة مكتبة:  الناشر.3/86(هـ3111:  املتوىف) خالف الوهاب عبد:  املؤلف.الفقه أصول علم 36

 طاهر حممد: املؤلف. الرمحة نيب تشريع يف واحلكمة املصلحة رعاية،القلم لدار الثامنة الطبعة عن:  الطبعة.األزهر
 .م1001هم3411 ،14 السنة -336 العدد: الطبعة.املنورة باملدينة اإلسالمية اجلامعة: الناشر.3/140حكيم

 احلسين، حممد بن صالح بن إمساعيل بن حممد: املؤلف.اآلمل بغية شرح السائل إجابة املسمى الفقه أصول 31
: احملقق.3/388(هـ3381: املتوىف) باألمري كأسالفه املعروف الدين، عز إبراهيم، أيب الصنعاين، مث الكحالين

: الطبعة.بريوت – الرسالة مؤسسة: الناشر.األهدل مقبويل حممد حسن والدكتور السياغي أمحد بن حسني لقاضيا
 .هـ3186 األوىل
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 الزوجات عدد أقصى وحتديد النساء، من طاب ما إباحة: معان ثالثة النص هذا عبارة من يفهم
 تدل املعاين هذه كل ألن الزوجات؛ تعدد حال اجلور خيف إذا واحدة على االقتصار وإجياب بأربع،
 والثاين تبعا، مقصود األول املعىن ولكن سياقه، من مقصودة وكلها ظاهرة، داللة النص ألفاظ عليها

 قبول من حترجوا الذين القصر على األوصياء ملناسبة سيقت اآلية ألن أصالة؛ مقصودان والثالث
 أيضا حيول أن جيب اجلور خوف أن إىل نبههم سبحانه فاهلل اليتامى، أموال يف اجلور خوف الوصاية
 وإن أربع، أو ثالث أو اثنتني على فاقتصروا قيد، وبغري حد، غري إىل الزوجات تعدد وبني بينكم،
 أربع، أو ثالث أو اثنتني على االقتصار ذافه واحدة، على فاقتصروا التعدد حني تعدلوا ال أن خفتم

 استتبع وهذا ،38اآلية سياق من أصالة املقصود وهو اجلور، خياف من على الواجبو  ه واحدة أو
 الزوجات عدد قصر: أصالة واملقصود أصالة، ال تبعا مقصود اجزوال فإباحة الزواج، إباحة بيان
 أن خفتم وإن: لقال السياق من املقصود املعىن على الداللة على اقتصر ولو واحدة، أو أربع، على

 بني تعدلوا ال أن خفتم فإن أربع، على يزيد ال الزوجات عدد على فاقتصروا ،اليتامى يف تقسطوا ال
   .واحدة على فاقتصروا منهم العدد

) "ْم َذِلَك َأْدَنى َأالَّ َتُعوُلوْاَفِإْن ِخْفُتْم َأالَّ َتْعِدُلوْا َفَواِحَدًة َأْو َما َمَلَكْت َأْيَماُنُك:" و قال تعايل
 10فيها تقدمي مصلحة الزواج من واحدة، على مفسدة التعدد يف الزواج من النساء. (1:النساء

درء املفاسد أوىل من جلب ): وقاعدهتا األصولية. عمال بفقه املوازنات بني املصاحل واملفاسد
 .13(ملصاحلا

                                                           
 الطربي جعفر أيب اآلملي، غالب بن كثري بن يزيد بن جرير بن حممد: املؤلف.القرآن تأويل يف البيان جامع 38
 - هـ 3410 األوىل، الطبعة.الرسالة مؤسسة: الناشر.شاكر حممد أمحد: احملقق.1/111(هـ130: املتوىف)

 .م 1000
-3/311(هـ3111: املتوىف) خالف الوهاب عبد: املؤلف.التشريع تاريخ وخالصة الفقه أصول علم 31

 .«مبصر السعودية املؤسسة» املدين مطبعة: الناشر.318
ن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب أيب عبد اهلل حممد بن عمر ب: املؤلف.التفسري الكبري= مفاتيح الغيب  10

: الطبعة.بريوت –دار إحياء التراث العريب : الناشر.1/481(هـ606: املتوىف)بفخر الدين الرازي خطيب الري 
 .هـ 3410 -الثالثة 

: الناشر.3/301(هـ113: املتوىف)تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي : املؤلف.األشباه والنظائر 13
إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي : املؤلف.م، املوافقات3113 -هـ3433الطبعة األوىل .ر الكتب العلميةدا

: الناشر.عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان أيب: احملقق.6/446(هـ110: املتوىف)الغرناطي الشهري بالشاطيب 
 .م3111 -هـ3431الطبعة األوىل . دار ابن عفان
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أكثر من واحدة، فأباح له أن يتزوج اثنتني، أو ثالثًا، أو للرجل أن يعدد، فيتزوج ب فأباح اإلسالم
 بشرط أن يعدل بينهن يف النفقة،بعد أن كان عند العرب غري مقيد بعدد، أربعًا، وال يزيد عن أربع 

 11.وإن اقتصر الزوج على واحدة فله ذلك واملبيت، والكسوة،

 املصاحل من فيه ملا ومكان؛ مانز لكل وصالحيتها الشريعة هذه حماسن من الزوجات تعدد وإباحة
ي التعدد حكمًا عظيمة، ومصاحل كثرية ال يدركها الذين فف ،11واجملتمعات والنساء للرجال العظيمة

 14يطعنون يف اإلسالم، وجيهلون احلكمة من تشريعاته، ومما يربهن على احلكمة من مشروعية التعدد
 :يلي ما
ر ـه؛ ملا فيه من املفاسد العظيمة اليت تفوق احلص، وشدَّد يف حترمي11أن اإلسالم حرم الزنا -3

زنا ـ، والذهاب بالشرف وكرامة الفتاة؛ إذ ال ، وقتل احلياء اختالط األنساب: والعد، واليت منها
واإلسالم حني حرَّم الزنا وشدَّد يف  .يكسوها عارًا ال يقف حده عندها، بل يتعداه إىل أهلها وأقارهبا

جيد فيه اإلنسان الراحة، والسكن، والطمأنينة أال وهو الزواج، حيث شرع  حترميه فتح بابًا مشروعًا
وال ريب أن منع التعدد ظلم للرجل وللمرأة؛ فمنعه قد يدفع  .الزواج، وأباح التعدد فيه كما مضى

إىل الزنا؛ ألن عدد النساء يفوق عدد الرجال يف كل زمان ومكان، ويتجلى ذلك يف أيام احلروب؛ 
واج على واحدة يؤدي إىل بقاء عدد كبري من النساء دون زواج، وذلك يسبب هلن َفَقْصر الز

  .احلرج، والضيق،  ورمبا أدى هبن إىل انتشار الزنا، وضياع النسل

                                                           
كمال : املؤلف  . ، فتح القدير1/111، بدائع الصنائع 1/31فسري القرطيب ، ت113/ 1تفسري الطربي  11

،  1/111دار الفكر  ،  حاشية الدسوقي علي الشرح الكبري.  411/ 1 (ابن اهلمام ) الدين بن عبد الواحد 
دار إحياء التراث العريب، . 1/411 يأمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتم: املؤلف. حتفة احملتاج يف شرح املنهاج

موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن :املؤلف. ، املغين130/ 1، كشاف القناع111-114/ 1روضة الطالبني 
. إسالمية  ىاألوىل ، فتاو الطبعة. م 3181 -هـ 3401 :سنة النشر. دار إحياء التراث العريب . 64/ 1قدامة

عبد اهلل مرعي بن حمفوظ احملامي ص : تأليف . حقوق وقضايا املرأة يف عاملنا املعاصر، 101/ 1البن عثيمني 
 .جدة  -.هـ3431ط سنة .  314-311-316-311

 اململكة الرياض، العاصمة، دار: الناشر.1/111الفوزان اهلل عبد بن فوزان بن صاحل: املؤلف.الفقهي امللخص 11
 .هـ3411األوىل الطبعة.السعودية العربية

: املتوىف) خالف الوهاب عبد: املؤلف.اإلسالمية الشريعة يف الشخصية األحوال أحكام 14
 .م3118 -هـ3111 الثانية،: الطبعة.بالقاهرة املصرية الكتب دار مطبعة: الناشر.3/14(هـ3111

 .  م3180-هـ 3400ط ثانية . 14حممد بن عبد اهلل بن سليمان عرفة ص :املؤلف. حقوق املرأة يف اإلسالم 11
  .املكتب اإلسالمي



8 

 

قد يكون الرجل كثري األسفار حبكم عمله ، وتطول مدة إقامته يف غري بلده ، وال يستطيع أن  -1
السفر، وبطبيعة احلال سيكون يف سفره بني أمرين  تسافر زوجته معه كلما دعته الضرورة إيل

الزواج بثانية مع قدرته علي ذلك صحيـًا و : وثانيهما . املعاشرة بطريقـة غري مشروعة :أوهلما
وبالتأكيد فإن األمر الثاين هو األفضل واألمثل ؛ ألن يف األمر األول إشـاعـة للفاحشة ، . ماديـًا

 16.و انتشار الفساد
وخباصة غري  إىل النساء مجيعهن بعدل رفاإلسالم ينظ : 11اإلسالم عادلة متوازنةأن نظرة  -1

 .املتزوجات واألرامل
واملرأة قد تعتريها ظروف خاصة كاحليض أو : 18أن طبيعة املرأة ختتلف عن طبيعة الرجل -4

ضرار اليت ال ورة شرعًا، ملا فيها من األـظحم، واملعاشرة يف هاتني الفترتني النفاس  وقد تطول املدة 
علي خالف الرجل ،  ويف حال احلمل قد يضعف استعداد املرأة يف معاشرة الزوج، وهكذا.ختفى

 .إذا منع من التعدد قد يؤول به األمر إىل سلوك غري مشروعف
، فبداًل من تطليقها يتزوج  فُيْحَرُم الزوج من نعمة الولد: 11قد تكون الزوجة عقيمًا ال تلد -1

 .بأخرى ولود
كالشلل وغريه، فال تستطيع القيام على خدمة الزوج؛ فبداًل : 10قد مترض الزوجة مرضًا مزمنًا -6

 .من تطليقها يتزوج بأخرى
فالرجل يستطيع اإلجناب إىل ما : أوسع بكثري من قدرة املرأة13 أن قدرة الرجل على اإلجناب -1

أما املرأة فالغالب أهنا تقف عن .اببعد الستني، بل رمبا تعدى املائة وهو يف نشاطه وقدرته على اإلجن
 .؛ فمنع التعدد حرمان لألمة من النسل اإلجناب يف حدود األربعني، أو تزيد عليها قلياًل

ن أعباء ـرتاح قلياًل أو كثريًا مـفالزوجة األوىل ت: 11أن يف الزواج من ثانية راحة لألوىل -8
وهلذا فإن بعض العاقالت إذا  .باء الزوجالزوجية؛ إذ يوجد من يعينها ويأخذ عنها نصيبًا من أع

 .وعجزت عن القيام حبق الزوج أشارت عليه بالتعدد ،كربت يف السن
                                                           

 . إدارة الدعوة واإلعالم . 18حممد بن مسفر بن حسني الطويل ص : بقلم. تعدد الزوجات يف اإلسالم  16
  .11، حقوق  املرأة يف اإلسالم ص11تعدد الزوجات يف اإلسالم ص  11
 .13، حقوق  املرأة يف اإلسالم ص14تعدد الزوجات يف اإلسالم ص  18
  .11، حقوق  املرأة يف اإلسالم ص16اإلسالم ص تعدد الزوجات يف  11
 .11 تعدد الزوجات يف اإلسالم ص 10
 .11 -11 املرجع السابق ص 13
  .13، حقوق  املرأة يف اإلسالم ص60-11 املرجع السابق ص  11
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، فيتزوجها بنيَّة إعفافها،   فقد يتزوج اإلنسان بامرأة ال عائل هلا، وال راع: التماس األجر -1
 .ورعايتها، فينال األجر من اهلل بذلك

فهو أعلم مبصاحل عباده، وأرحم هبم من : 11-عز وجل -أن الذي أباح التعدد هو اهلل -30
 .أنفسهم

التعدد عند خوف أال يعطي اليتيمة اليت حتته مهر مثلها ، فليعدل  -سبحانه وتعايل -أباح اهلل  -33
 . 14إيل ما سواها من النساء

ن يف وهكذا يتبني لنا حكمة اإلسالم، ومشول نظرته يف إباحة التعدد، ويتبني لنا جهل من يطعنو
 .تشريعاته

 املبحث الثالث
 يف حكم عمل املرأة حـاملوازنة بني املصال

 :هناك اجتاهان يف حكم عمل املرأة، بياهنما كاآليت
 :االجتاه األول

نظرته هي  السائدة  اآلن يف  وسائل اإلعالم، وتتبىن النظرة الغربية للمرأة، وتعمل هذه الوسائل 
رأة خارج منزهلا هو العمل احلقيقي، و أن بقاءها يف البيت على تعميقها، وتقوم على أن عمل امل

تعطياًل وهتميشًا لقدراهتا، وينادي أصحاب هذه الرؤية بأن تقتحم املرأة سوق العمل بقـوة ، 
انطـالقًا من املفهوم املغلوط للمساواة التامة بني الرجل واملرأة دون أي قيـود ، كما أن سلبيات 

إليهـا ، ويف هذا مغالطة صرحية للواقع الذي تعيشه املرأة املوظفة ،   خروجها تغّيب ، وال يشار
 .11وخمالفة لطبيعة املرأة الفسيولوجية

كما أن أصحاب هذا الرأي يعتربون الدين والقيم املنبثقة منه عائقًا أمام عمل املرأة واستثماراهتا 
لك هم يقللون، بل  و يسخرون ، ولذ (كتحرمي االختالط، واخللوة، والسفر من دون حمرم)املالية 

ويفاخرون باألعمال األخرى ، (كتعليم البنات، واخلياطة)من األعمال اليت تتوافق مع طبيعة املرأة 

                                                           
  .14املرجع السابق ص  11
  .108/ 1، تفسري ابن كثري  113/ 1تفسري الطربي  14
 -هـ3436ط أويل سنة . 84:83إبراهيم بن مبارك اجلوير ص : د.أ: املؤلف. جهعمل املرأة يف املنزل وخار 11

 . 338-331مكتبة العبيكان ، حقوق املرأة يف اإلسالم . م 3111
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كأول خمرجة سينمائية ، وأول قائدة طائرة، )اليت فيها خمالفات شرعية و ال تتوافق  مع طبيعتها 
 16 .مع طبيعة املرأة املسلمة وال قيم اجملتمع املسلم، مما ال يتوافق (اخل..وأول مذيعة أخبار يف التلفاز

 : السلبيات املترتبة على هذه الرؤية 
 من املسلم به أن خروج املرأة من بيتها للعمل قد سبب أضرارًا خمتلفة على املرأة،واألسرة، واجملتمع،

 :  التالية ألموروميكن إجيازها با وصحية، واقتصادية، ونفسية، وأخالقية، اجتماعية،وسلبيات 
 . 11إمهال األطفال من العطف والرعاية - 3
 مكـان الرجـل   -يف كثري من احلاالت -ن املرأة اليت تعمل خارج البيت حتتل أن األضرار أ - 1

ها، مث هي تـدع يف بيتـها   وعلى املرأة، وقد يكون هذا الرجل زوجها أو أخ ااملكلف باإلنفاق شرع
 "َوَقْرَن ِفـي ُبُيـوِتُكنَّ  " :قال تعايل يف النساء قرارهن يف البيوت ، فاألصله أحدالئال مي امكانًا خالي

 .18 (11:األحزاب)
 لِّلرَِّجاِل" :قال تعايل إن املرأة اليت تعمل خارج البيت تفقد أنوثتها، ويفقد أطفاهلا األنس واحلب - 1

 َكُثَر َأْو ِمْنُه َقلَّ ِممَّا َواأَلْقَرُبوَن اْلَواِلَداِن َتَرَك مِّمَّا َنِصيٌب َوِللنَِّساء َواأَلْقَرُبوَن اْلَواِلَداِن َتَرَك مِّمَّا َنصِيٌب

 ( .1:النساء" ) مَّْفُروًضا َنِصيًبا
ولو مل يكن هلا عمل كما  -فستعتاد اخلروج من البيت ، املرأة إذا خرجت من بيتها للعمل إن  – 4

التعاون  لفة بني أفرادها، ويقل ويضعف، وبالتايل سيستمر انشطار األسرة وانقطاع األ-هو مالحظ 
 .11كما هو حال البالد الغربية وقد كادت األسرة تنهار كليًا -واحملبة بني أفرادها 

اآلثار الصحية املترتبة على خروج املرأة، وتتمثل يف أن عمل املرأة خارج املنزل، ولسـاعات   - 1
 .الصداعطوال، يعرض املرأة ألنواع من األمراض، يأيت يف مقدمتها 

 :قتصادي، ويتمثل ذلك يف ثالثة أمورالا اهلدر - 6
فإذا خرجت ، أن املرأة جمبولة على حب الزينة والتحلي بالثياب واجملوهرات وغري ذلك: األمر األول

 املرأة للعمل كل يوم، فكم ستنفق من املال على ثياهبا وزينتها؟ 
                                                           

، عمل املرأة يف املنزل وخارجه  30-1فؤاد بن عبد الكرمي العبد الكرمي ص . د.عمل املرأة ، رؤية شرعية  16
 .ط نور اإلسالم.  هـ3411ط أويل سنة .16-11بن عبد اهلل اهلبدان ص حممد  /د. ، ظلم املرأة 84:83ص 

-164ص  الشيخ خالد عبد الرمحن العك: إعداد وتصنيف. شخصية املرأة املسلمة يف ضوء القرآن والسنة  11
 .14ص ظلم املرأة ، بريوت  –لبنان : دار املعرفة . م 1001 -هـ 3411ط خامسة سنة . 161

خالد : إعداد( . عمل املرأة خارج بيتها بني املكاسب و املخاسر) األيدي العاملة الناعمة  وقفات حول معاناة  18
 .الرياض –السعودية : دار بلنسية.هـ3411ط أويل سنة . 60بن عبد الرمحن بن محد الشايع ص 

 .11املرأة املسلمة وقضايا العصر ص  11
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جل، وأقل منه رغبـة يف الطمـوح، والوصـول إىل    أن املرأة أقل عماًل وإنتاجًا من الر: األمر الثاين
اجلديد؛ ذلك أن ما يعتريها من العادة الشهرية، وأعباء احلمل والوضع، والـتفكري يف األوالد، مـا   

والنادر من النسـاء ال يـنقض   ، يشغلها حقًا أن توازي الرجل يف عمله، ويعوقها عن التقدم بالعمل
 40.القاعدة

قات املعيشة، رغبة يف زيادة مستوى األسرة، حيث دفع هذا األمر باملرأة الزيادة يف نف: األمر الثالث
إىل النزول إىل ميدان العمل للمشاركة يف إعالة األسرة ومساعدة الـزوج يف حتمـل مسـؤوليات    

 .املعيشة
 .اخنفاض معدالت اخلصوبة واإلناب يف األسرة، وارتفاع معدالت الطالقخلروج املرأة أثر يف  - 1 

ملطالبة خبروج املرأة للعمل ميثل هتديدًا أمنيًا واقتصاديًا للدولة؛ ذلك ألن أطروحات املطالبة إن ا - 8
بتوظيف النساء تضغط على وتر حساس، والدولة مهما كانت إمكاناهتا ال ميكن أن تستطيع تـوفري  

 43.فرصًا وظيفية هلذه األعداد الكبرية من النساء والرجال
لعمل املرأة من منظور شرعي يتلخص يف أن املرأة هلا خصوصيتها الدينية، وهو النظر : االجتاه الثاين

والقائم  41والنفسية، واجلسدية، والعاطفية، واالجتماعية، وأن النفقة واجبة للمرأة على وليها
، وأن األصل قرار املرأة يف بيتها ورعايتها لشؤون املنزل واألبناء (أبًا كان أو زوجًا أو حنوه)بشؤوهنا 

زوج، وأن اإلسالم أباح هلا العمل إذا احتاجت لذلك، أو احتاج إليها اجملتمع، لتعليم بنات وال
 41.جنسها، وتطبيبهن وحنو ذلك، يف إطار تلك اخلصوصية عمال بفقه املوازنات بني املصاحل 

ال من املعلوم أن نزول املرأة للعمل يف ميدان الرج) :44يقول الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز
يؤدي إىل االختالط، وذلك أمر خطري جدا، له تبعاته اخلطرية ومثراته املرة وعواقبه الوخيمة ، وهو 
مصادم للنصوص الشرعية اليت تأمر املرأة بالقرار يف بيتها والقيام باألعمال اليت ختصها يف بيتها 

رمي ـالدالة على حتة الصرحية الصحيحة ـواألدل.وحنوه ، مما تكون فيه بعيدة عن خمالطة الرجال
أدلة  -رمي الوسائل املوصلة إىل الوقوع فيما حرم اهللـة وحترمي النظر إليها وحتـاخللوة باألجنبي

                                                           
 .11ص  ضايا العصراملرأة املسلمة وق، 31-33ص  -رؤية شرعية -عمل املرأة 40
 .31-31ص -رؤية شرعية -عمل املرأة  43
 . 361-8/368، املغين111-8/141، حتفة احملتاج 1/111، حاشية الدسوقي4/10بدائع الصنائع 41
 .436شخصية املرأة املسلمة ص 41
عبد جمموع فتاوى العالمة  موقع روح اإلسالم، -فتاوى الشيخ ابن باز -اللجنة واإلمامني موسوعة فتاوى 44

 .حممد بن سعد الشويعر: أشرف على مجعه وطبعه.6/103عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز : املؤلف.العزيز بن باز
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وَقْرَن ِفي ": منها قوله تعاىل . كثرية حمكمة قاضية بتحرمي االختالط املؤدي إىل ماال حتمد عقباه 
َوَرُسوَلُه ِإنََّما ُيِريُد ُبُيوِتُكنَّ َوال َتَبرَّْجَن َتَبرَُّج اْلَجاِهِليَِّة اْلُأوَلى َوَأِقْمَن الصَّالَة وآِتنَي الزََّكاَة َوَأِطْعَن اللََّه 

اللَِّه ُيْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهَِّرُكْم َتْطِهرًيا َواْذُكْرَن َما ُيْتَلى ِفي ُبُيوِتُكنَّ ِمْن آَياِت اللَُّه ِل
َوِإَذا َسَأْلُتُموُهنَّ َمَتاًعا َفاْسَأُلوُهنَّ " :وقال تعاىل.(11:األحزاب) "َواْلِحْكَمِة ِإنَّ اللََّه َكاَن َلِطيًفا َخِبرًيا

َيا َأيَُّها النَِّبيُّ ُقْل ": تعاىل  وقال.(11:األحزاب")ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب َذِلُكْم َأْطَهُر ِلُقُلوِبُكْم َوُقُلوِبِهنَّ 
نَّ َذِلَك َأْدَنى َأْن ُيْعَرْفَن َفال ُيْؤَذْيَن َوَكاَن ِلَأْزَواِجَك َوَبَناِتَك َوِنَساِء اْلُمْؤِمِننَي ُيْدِننَي َعَلْيِهنَّ ِمْن َجالِبيِبِه

ُقْل ِلْلُمْؤِمِننَي َيُغضُّوا ِمْن َأْبَصاِرِهْم ":وقال اهلل جل وعال.(11:األحزاب ")اللَُّه َغُفوًرا َرِحيًما 
َأْبَصاِرِهنَّ  َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُهْم َذِلَك َأْزَكى َلُهْم ِإنَّ اللََّه َخِبرٌي ِبَما َيْصَنُعوَن َوُقْل ِلْلُمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن

 َما َظَهَر ِمْنَها َوْلَيْضِرْبَن ِبُخُمِرِهنَّ َعَلى ُجُيوِبِهنَّ َوال ُيْبِديَن َوَيْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ َوال ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ ِإال
َوال َيْضِرْبَن ": إىل أن قال سبحانه .(13:النور ")ِزيَنَتُهنَّ ِإال ِلُبُعوَلِتِهنَّ َأْو آَباِئِهنَّ َأْو آَباِء ُبُعوَلِتِهنَّ

ْم ُتْفِلُحوَن ِبَأْرُجِلِهنَّ ِلُيْعَلَم َما ُيْخِفنَي ِمْن ِزيَنِتِهنَّ َوُتوُبوا ِإَلى اللَِّه َجِميًعا َأيَُّها اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّك
َيا : ، َفَقاَل َرُجٌل ِمَن اأَلْنَصاِر" ِإيَّاُكْم َوالدُُّخوَل َعَلى النَِّساِء":   - -ل الرسولوقا( 13:النور")

وهنى اإلسالم عن اخللوة باملرأة األجنبية على . 41"احَلْمُو امَلْوُت: "َرُسوَل اللَِّه، َأَفَرَأْيَت احَلْمَو، َقاَل
رم ، سدا لذريعة الفساد وإغالقا لباب األمل ي حمرم وعن السفر إال مع ذي حماإلطالق إال مع ذ

 ": قال أنه  وحسما ألسباب الشر ومحاية للنوعني من مكايد الشيطان ، وهلذا صح عن رسول اهلل
اتَُّقوا الدُّْنَيا َواتَُّقوا  ":وصح عنه أنه قال 46"َعَلى الرَِّجاِل ِمَن النَِّساِء  َما َتَرْكُت َبْعِدي ِفْتَنًة َأَضرَّ

َلا َيْخُلَونَّ َرُجٌل  ": ، وقال رسول اهلل 41" النَِّساَء، َفِإنَّ َأوََّل ِفْتَنِة َبِني ِإْسَراِئيَل َكاَنْت ِفي النَِّساِء
وهذه اآليات واألحاديث صرحية الداللة يف وجوب القرار يف   48"ِباْمَرَأٍة ِإلَّا َكاَن َثاِلَثُهَما الشَّْيَطاُن 

                                                           
ال خيلون رجل بامرأة إال ذو حمـرم والدخول علي : باب  .النكاح: كتاب. 1001/ 1صحيح البخاري  41

/ 1فتح الباريم ، 3111 -هـ 3434 :سنة النشر. دار ابن كثري.(4114: )رقمه.املغيبة
 .(1111:)هرقم.ال خيلون رجل بامرأة إال ذو حمرم، والدخول علي املغيبة: باب.النكاح:كتاب.113

 (.1016: )هرقم.ما ينقي من شؤم املرأة : باب.1/8البخاري  صحيح 46
. لفقراءأكثر أهل اجلنة ا: باب. 4/1018مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري: تأليف . صحيح مسلم 41

 .دار إحياء الكتب العربية.  ( 1141: )برقم
ما جاء يف لزوم : باب. الفنت: أبواب. 404/ 4حممد بن عيسى بن سورة الترمذي: املؤلف. سنن الترمذي 48

 .دار الكتب العلمية. حديث حسن صحيح غريب: قال الترمذي( 1361: )رقم.اجلماعة

http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=33&nAya=23
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=33&nAya=23
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=33&nAya=23
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=33&nAya=23
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=33&nAya=23
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=33&nAya=53
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=33&nAya=53
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=33&nAya=53
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=33&nAya=53
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=33&nAya=59
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=33&nAya=59
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=33&nAya=59
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=33&nAya=59
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=33&nAya=59
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=24&nAya=30
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=24&nAya=30
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=24&nAya=30
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=24&nAya=30
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=24&nAya=30
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=24&nAya=30
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=24&nAya=31
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=24&nAya=31
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=24&nAya=31
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=24&nAya=31
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1938
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1938
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1938
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1940
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1940
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1940
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فما الذي يلجئنا  البيت واالبتعاد عن االختالط املؤدي إىل الفساد وتقويض األسر وخراب اجملتمعات
 . (فتها والوقوع فيما يغضب اهلل وحيل باألمة بأسه وعقابهإىل خمال

ترعى زوجها وتريب نشأها، وتدير شؤون بيتها، .. فالبيت مملكة املرأة، ومقر عملها أصاًل
وهذا ما يتالءم مع طبيعتها . وهذه هي املهام الرئيسة للمرأة، اليت ينبغي أال تشغل بعمل عنها

 .وفطرهتا اليت فطرها اهلل عليه
 :مما يستدل به على ذلك كثري من النصوص القرآنية واألحاديث الشريفة، منهاو

فهي  .(11: األحزاب")َوَقْرَن ِفي ُبُيوِتُكنَّ َوَلا َتَبرَّْجَن َتَبرَُّج اْلَجاِهِليَِّة اْلُأوَلى  ": قول اهلل تعاىل - 3
 41.مأمورة صراحة بالقرار يف البيت

َوَلا َتَبرَّْجَن َتَبرَُّج اْلَجاِهِليَِّة  ":كمـا جاء يف  قوله تعاىل -10إضافة البيوت إىل ضمري النسوة – 1
َواْذُكْرَن َما ُيْتَلى ِفي ُبُيوِتُكنَّ ِمْن آَياِت اللَِّه َواْلِحْكَمِة  ":، وقوله عز وجل(11:األحزاب" )اْلُأوَلى 

َيا َأيَُّها النَِّبيُّ ِإَذا َطلَّْقُتُم النَِّساَء َفَطلُِّقوُهنَّ ":سبحانهوقوله  ،(14: األحزاب") ِإنَّ اللََّه َكاَن َلِطيًفا َخِبرًيا
 ْ ع أن البيوت م( 3:الطالق")ُبُيوِتِهنَِّلِعدَِّتِهنَّ َوَأْحُصوا اْلِعدََّة َواتَُّقوا اللََّه َربَُّكْم َلا ُتْخِرُجوُهنَّ ِمن

ن خيرجها من مسكن النكاح ما أي ليس للزوج أ) 13: قال القرطيب يف تفسريه هلذه اآلية.لألزواج
 . 11(دامت يف العدة، وال جيوز هلا اخلروج أيضا حلق الزوج إال لضرورة ظاهرة، فإن خرجت أمثت

ِلُيْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِه ِرْزُقُه َفْلُيْنِفْق ِممَّا ":وجوب النفقة للزوجة، لقوله تعاىل –1
املرضعات علي قدر فأمر أهل التوسعة أن يوسعوا علي نسائهم  أي(.1:القالط)"آَتاُه اللَُّه

فقد كفيت املرأة النفقة حىت تنصرف ملهمتها الرئيسة يف البيت، وال تنشغل بالتكسب .11سعتهم
 .عنها

وقد ورد يف السنة ما يؤكد أن نفقة الزوجة على زوجها، وهلذا إذا قصر الزوج يف اإلنفاق على 
فعن عائشة أن هند بنت احلق يف األخذ من ماله دون علمه، مبا يكفيها وأوالدها، زوجته، فللزوجة 

                                                           
/ 34للقرطيب  .دار طيبة للنشر والتوزيع، اجلامع ألحكام القرآن. 401/ 6ثري البن ك. تفسري القرآن العظيم  41

 .م 1001 -هـ 3411: الطبعة.السعودية:الرياض:دار عامل الكتب: الناشر.هشام مسري البخاري: ، احملقق 361
ي البيضاوي سعيد عبد اهلل بن عمر بن حممد الشرياز ناصر الدين أيب:املؤلف.أنوار التنزيل وأسرار التأويل 10
 .هـ 3438الطبعة األويل .بريوت:دار إحياء التراث العريب:الناشر.حممد عبد الرمحن املرعشلي:احملقق.4/113
 .344/ 38للقرطيب  .اجلامع ألحكام القرآن 13

 .361-366/ 34 املرجع السابق 11
 .318/ 38للقرطيب . اجلامع ألحكام القرآن ،10/164للرازي . التفسري الكبري  11
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َوَوَلِدي ِإلَّا َما َأَخْذُت  ،ِإنَّ َأَبا ُسْفَياَن َرُجٌل َشِحيٌح َوَلْيَس ُيْعِطيِني َما َيْكِفيِني :يا رسول اهلل:عتبة قالت
 .14"ِك َوَوَلَدِك ِباْلَمْعُروِفُخِذي َما َيْكِفي": َفَقاَل. ِمْنُه َوُهَو َلا َيْعَلُم

َوَلمَّا َوَرَد َماَء َمْدَيَن َوَجَد َعَلْيِه ُأمًَّة ِمَن النَّاِس َيْسُقوَن َوَوَجَد ِمْن ُدوِنِهُم اْمَرأَتْيِن ": له تعاىلوق – 4
ففي .(11: القصص)"َشْيٌخ َكِبرٌي  َتُذوَداِن َقاَل َما َخْطُبُكَما َقاَلَتا َلا َنْسِقي َحتَّى ُيْصِدَر الرَِّعاُء َوَأُبوَنا

هلذا العمل اخلارجي، مما يعين أنه  –عليه السالم -هذه اآلية بني سبحانه سبب خروج بنيت شعيب 
 11 .ليس أصل عملهما

َراٍع  َأَلا ُكلُُّكْم:" َقاَل - -َأنَّ َرُسوَل اللَِّه -َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما -عن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعَمَرما جاء  – 1
 َراٍع َعَلى َوُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه َفاْلِإَماُم الَِّذي َعَلى النَّاِس َراٍع َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه َوالرَُّجُل

ِدِه َوِهَي َمْسُئوَلٌة َعْنُهْم َأْهِل َبْيِتِه َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه َواْلَمْرَأُة َراِعَيٌة َعَلى َأْهِل َبْيِت َزْوِجَها َوَوَل
 .16"َراٍع َوُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه َوَعْبُد الرَُّجِل َراٍع َعَلى َماِل َسيِِّدِه َوُهَو َمْسُئوٌل َعْنُه َأَلا َفُكلُُّكْم

 11. فاحلديث نص على رعاية املرأة لبيت زوجها، مما يتطلب بقاءها فيه، والعناية بشؤونه
 -َعْن النَِّبيِّ  - َرِضَي اللَُّه َعْنُه -  عن أيب هريرة: لنساء قريش ما جاء يف وصف الرسول   – 6
- َخْيُر ِنَساٍء َرِكْبَن اْلِإِبَل َصاِلُح ِنَساِء ُقَرْيٍش، َأْحَناُه َعَلى َوَلٍد ِفي ِصَغِرِه، َوَأْرَعاُه َعَلى َزْوٍج ": َقاَل

على نساء قريش مبا يقمن به من أعمال املنزل مقرها  ناء الرسول حيث كان ث. 18"ِفي َذاِت َيِدِه 
 11.أصاًل

ما شاع من عمل النساء يف بيوهتن منذ صدر اإلسالم إىل يومنا هذا، مما ال حيتاج إىل ضرب  - 1
 .األمثلة أو االستشهاد

                                                           
من أجرى أمر األمصار على ما يتعارفون بينهم يف البيوع : باب. البيوع: كتاب.110/ 1يح البخاريصح 14

 -هـ 3434دار ابن كثري(.1011:)رقم.واإلجارة واملكيال والوزن وسنتهم على نياهتم ومذاهبهم املشهورة
 .م3111

 .دار طيبة .6/100عود البغوياحلسني بن مس:املؤلف. تفسري البغوي،  111/ 31تفسري الطربي 11
 .( 811: ) اجلمعة يف القرى واملدن رقم:باب. اجلمعة: كتاب.  104/   3صحيح البخاري  16

 (.1318: ) رقمه....". وأطيعوا اهلل :" قوله تعايل: باب. األحكام : كتاب . 334-331/ 31فتح الباري  11
 .(4114: ) رقمه.ي النساء خري وما يستحبإيل من ينكح وأ:باب.النكاح:كتاب.1/3111صحيح البخاري 18
. النكاح :كتاب.311/  1فتح الباري بشرح صحيح البخاري لإلمام احلافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين 11

 .لبنان –بريوت : دار املعرفة (. 1081: ) رقمه .إيل من ينكح وأي النساء خري وما يستحب: باب



15 

 

يقوم هبا  حكم الشرع يف تويل املرأة أعماًلا من املمكن أن و سئلت اللجنة الدائمة لإلفتاء عن
األصل يف  :)60فأجابت الرجال بدًلا منها، وذلك من أجل إجياد جماالت عمل للمرأة فقط؟
والبعد عن أماكن الفنت ، الشريعة أن تتبوأ املرأة املنزلة اليت كرمها اهلل هبا، من القرار يف املنزل

ية، وتقوم خبدمة والشبهات، وما يكون فيه عرضة لضررها، وأن تقوم بتربية أوالدها تربية إسالم
ولكن إذا اضطرت إىل أن تعمل فينبغي أن ختتار من األعمال ما يناسبها يف  .زوجها وشئون بيتها

دينها ودنياها مما ال يؤثر على قيامها برعاية شئون زوجها وأوالدها، مع مراعاة إذن زوجها يف 
ه ال جيوز؛ ملا يف ذلك أما أن تنافس الرجال يف األعمال اليت هي من اختصاص الرجال، فإن .ذلك

من السلبيات واألضرار واملفاسد الكثرية اليت تترتب على ذلك، حيث إن إعطاءها الفرصة يف 
حتطيم للرجال، والقضاء على الفرص املتاحة هلم يف العمل فيها، مع ما يف عملها يف تلك  ذلك

 حتمد عقباه، إضافة اجملاالت من جعلها عرضة لالختالط بالرجال، واالفتتان هبا، وحصول ما ال
إىل أن ذلك يضعف قيامها بواجبات زوجها، وشئون أوالدها وبيتها، مما يستلزم معه استجالب 

 (.اخلدم واخلادمات، وذلك له أضراره ومشاكله على النشء والدين كما ال خيفى
رأة للعمل يف إن الدعوة إىل نزول امل:)63يقول العالمة عبد العزيز بن عبد اهلل بن بازـ رمحه اهلل ـ

ميدان الرجال املؤدي إىل االختالط ،سواء كان ذلك على جهة التصريح أو التلويح، حبجة أن ذلك 
من مقتضيات العصر ومتطلبات احلضارة أمر خطري جدًا،  له تبعاته اخلطرية ومثراته املرة وعواقبه 

تها، والقيام باألعمال اليت الوخيمة، رغم مصادمته للنصوص الشرعية اليت تأمر املرأة بالقرار يف بي
 (. ختصها يف بيتها وحنوه

و عمال بفقه املوازنات بني املصاحل يتنب أن األصل قرار املرأة يف بيتها، ورعايتها لشؤون املنزل 
 .واألبناء والزوج، إال أن اإلسالم أباح هلا العمل إذا احتاجت لذلك، أو احتاج إليها اجملتمع

 املبحث الرابع
 يف حكم والية املرأة  املفاسداملوازنة بني

                                                           
السؤال الثالث من .  31/111جملد  -اجملموعة األويل  -ة الشيخ ابن بازفتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء برئاس 60

 .الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء(.  31111) الفتوى رقم 
دار .حممد املسند: مجع وترتيب.314الشيخ ابن باز ص : أجاب عنها عدد من  الشيوخ منهم. فتاوى املرأة  63

عبد العزيز بن عبد اهلل : املؤلف.اوى العالمة عبد العزيز بن باز رمحه اهلله، جمموع فت3434الوطن ط أويل سنة 
 .حممد بن سعد الشويعر: أشرف على مجعه وطبعه.3/438ابن باز 



16 

 

فقهاء اإلسالم على عدم جواز تويل املرأة ملنصب اإلمامة العظمى، وأن الذكورة شرط فيمن  61اتفق
 .يتوىل هذا املنصب

وأما تقريرها يف حنو وظيفة اإلمام، فال شك يف عدم صحته لعدم : )جاء يف حاشية ابن عابدين
 .61(أهليتها

فمن رد قضاء املرأة شبهه بقضاء اإلمامة : )-بعد أن حتدث عن قضاء املرأة  -وجاء يف بداية اجملتهد 
إن األصل هو أن كل من يتأتى منه الفصل بني : ومن رأى حكمها نافذًا يف كل شيء قال.. الكربى 

 .64(الناس فحكمه جائز، إال ما خصصه اإلمجاع من اإلمامة الكربى
فلنقص النساء عن رتب الواليات، وإن تعلق بقوهلن وأما املرأة : )وجاء يف األحكام السلطانية

 .61(أحكام
 66(.شرط اإلمام كونه مسلمًا مكلفًا حرًا ذكرًا: )يف هناية احملتاج جاء و

 61 .(لإلمامة العظمى وال لتولية البلدان -أي املرأة  -تصلح  وال): يف املغىنابن قدامه وقال 
بأدلة من القرآن ، والسنة، واإلمجاع ، واملعقول  عظمىاألدلة على عدم جواز تويل املرأة اإلمامة الو 

 : بياهنا كاأليت
 :الدليل من القرآن الكرمي

الرَِّجاُل َقوَّاُموَن َعَلى النَِّساِء ِبَما َفضََّل اللَُّه َبْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض َوِبَما َأْنَفُقوا ِمْن  ":قوله تعاىل – 3
ـِنَّ َدَرَجٌة " :وقوله تعاىل(.14: النساء)"َأْمَواِلِهْم َوَلُهنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ ِباْلَمْعُروِف َوِللرَِّجاِل َعَلْيه

يف هذه اآلية حصر القوامة  - سبحانه وتعاىل -اهلل   فإن(. 118: البقرة ")َواللَُّه َعِزيـٌز َحِكيـٌم

                                                           
سنة . دار الكتب العلمية. 1/114(ابن عابدين)حممد أمني بن عمر : املؤلف. رد احملتار على الدر املختار 61

أيب الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن رشد :املؤلف .، بداية اجملتهد وهناية املقتصد م3111-هـ3431 :النشر
علي بن :املؤلف. م ، األحكام السلطانية3111 -هـ 3410 :سنة النشر. دار ابن حزم . 3/168القرطيب

، كشاف  30/11، املغىن 118/ 8، هناية احملتاجةدار الكتب العلمي. 81ص حممد بن حبيب املاوردي
، حقـوق املرأة يف 110، شخصية املرأة املسلمة ص3011، قضايا املرأة يف املؤمترات الدولية ص6/11القناع

 .311اإلسالم ص
 .1/114حاشية رد احملتار  61
 .3/168بداية اجملتهد 64
 .81األحكام السلطانية ص   61
 .8/18هناية احملتاج   66
 30/11املغىن  61
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فهو رئيسها وكبريها : رأةيف الرجال دون النساء، فجعل القوامة للرجال على النساء، فالرجل قيم امل
عليها، من احملافظة على الفرائض، والكف  - تعاىل –واحلاكم عليها، وهو الذي يلزمها حبقوق اهلل 

أن ذلك بسبب فضل  -سبحانه  -، وبني .عن املفاسد، وهو الذي ينفق عليها ويكسوها ويسكنه
وال يصح ، فاإلمامة قوامة . امةاإلم: الرجال على النساء، وأن هذا التفضيل من وجوه متعددة منها

 68.أن تكون املرأة قوامة على الرجال؛ ألن يف ذلك خمالفة هلذه اآلية
 -ن اهلل فإ( 11: األحزاب")َوَقْرَن ِفي ُبُيوِتُكنَّ َوَلا َتَبرَّْجَن َتَبرَُّج اْلَجاِهِليَِّة اْلُأوَلى" :قوله تعاىل – 1

 . 61أمر املرأة بأن تقر يف بيتها  -عز وجل

 َتَمنَّْوا َما َفضََّل اللَُّه ِبِه َبْعَضُكْم َعَلى َبْعٍض لِّلرَِّجاِل َنِصيٌب مِّمَّا اْكَتَسُبواَت اَلَو " :قوله تعاىل – 1

: النساء")اْسَأُلوا اللََّه ِمن َفْضِلِه ِإنَّ اللََّه َكاَن ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليمًا َو ِللنَِّساِء َنِصيٌب مِّمَّا اْكَتَسْبَنَو
 10 .عن أن يتمين النساء ما للرجال ، والعكس-سبحانه -فقد هني اهلل (.11

 :و الدليل مـن السنـة النبويـة الشريفـة 
َأيَّاَم   -َلَقْد َنَفَعِني اللَُّه ِبَكِلَمٍة َسِمْعُتَها ِمْن َرُسوِل اللَِّه : ما جاء يف احلديث َعْن َأِبي َبْكَرَة َقاَل – 3

َأنَّ  - -َلمَّا َبَلَغ َرُسوَل اللَِّه : َقاَل. ا ِكْدُت َأْن َأْلَحَق ِبَأْصَحاِب اْلَجَمِل َفُأَقاِتَل َمَعُهْماْلَجَمِل، َبْعَد َم
 .13"َلْن ُيْفِلَح َقْوٌم َولَّْوا َأْمَرُهْم اْمَرَأًة  ":َأْهَل َفاِرَس َقْد َملَُّكوا َعَلْيِهْم ِبْنَت ِكْسَرى َقاَل

َوَرْأُسُه ِفي  -َأَتاُه َبِشرٌي ُيَبشُِّرُه ِبَظَفِر ُجْنٍد َلُه َعَلى َعُدوِِّهْم   - -َأنَُّه َشِهَد النَِّبيَّ  َوَعْن َأِبي َبْكَرَة
نَُّه ، َفَقاَم َفَخرَّ َساِجًدا، ُثمَّ َأْنَشَأ ُيَساِئُل اْلَبِشرَي َفَأْخَبَرُه ِفيَما َأْخَبَرُه َأ-َرِضَي اللَُّه َعْنَها  -ِحْجِر َعاِئَشَة 

اْلآَن َهَلَكْت الرَِّجاُل ِإَذا َأَطاَعْت النَِّساَء َهَلَكْت الرَِّجاُل " :  - -َوِلَي َأْمَرُهْم اْمَرَأٌة، َفَقاَل النَِّبيُّ 
 .11رواه اإلمام أمحد "ِإَذا َأَطاَعْت النَِّساَء َثَلاًثا

                                                           
حممد بن علي بن حممد الشوكاين ت سنة : تأليف . ير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسريفتح القد 68

ط ثانية سنة . لبنان -بريوت: دار املعرفة . يوسف الغوش: اعتين به وراجع أصوله . 116هـ ص 3110
 .336-1/331، تفسري القرطيب 601/ 3م ، تفسري ابن كثري 1004 -هـ3411

 .6/401، تفسري القرطيب 401/ 6، تفسري ابن كثري 111/ 10لطربي تفسري ا 61
 .341-1/341تفسري القرطيب  10
 (.4361:) رقمه.إيل كسري وقيصر  كتاب النيب:باب.املغازي:كتاب.4/3630رواه البخاري يف صحيحه 13
أول مسند البصريني، : ، كتاب1/41أمحد بن حنبل أبو عبد اهلل الشيباىن: املؤلف . مسند اإلمام أمحد بن حنبل 11

 .القاهرة –مؤسسة قرطبة : الناشر  (.31141: )حديث أيب بكرة نفيع ين احلارث بن كلدة، رقمـه : باب
 يبأ:تأليف. املستدرك على الصحيحني)ومل خيرجاه ، وشاهده صحيح علي شرط الشيخني  اإلسنادحديث صحيح 
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مث مزقه، فدعا عليهم رسول اهلل ملا بعث بكتابه إىل كسرى، قرأه  أن النيب  :مناسبة احلديث األول
  دعاء النيب  -عز وجل -، فاستجاب اهلل -كسرى وجنوده  -أن ميزقوا كل ممزق وذلك ،

ملا عرف أن ابنه قد عمل  -أي كسرى  -بأن سلط على كسرى ابنه شريويه فقتله، وكان أبوه 
ه ُحّقًا مسمومًا وكتب ه، فعمل يف بعض خزائنه املختصة بتتل ابنه بعد موقعلى قتله احتال على 

اجلماع، من تناول منه كذا جامع كذا، فقرأه شريويه، فتناول منه فكان فيه هالكه، فلم  قُُّح: عليه
يعش بعد أبيه سوى ستة أشهر، فلما مات مل خيلف أخًا؛ ألنه قتل إخوته حرصًا على امللك، ومل خيلف 

 بوران بنت شريويه بن كسرى: )رأة وامسهاوكرهوا خروج امُلْلك عن ذلك البيت، فملكوا امل. ذكرًا
هم وُمزِّقوا كما دعا به النيب ك، فجر ذلك إىل ذهاب مل(بن برويز

هذا احلديث من أوضح ف. 11 
ألن  ؛األدلة وأصرحها يف بيان عدم جواز تولية املرأة شيئًا من األمور واألحكام العامة بني املسلمني

امرأة، والشك أن ذلك ضرر، والضرر جيب اجتنابه،  يل أمرهمواحلديث إخبار عن عدم فالح من 
ألن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، وهذا  ؛وهو تولية املرأة فيجب اجتناب ما يؤدي إليه،

خرب يف معىن النهي، وسواء كان خربًا مع الصيغة  إنه منه : يساوي متامًا من حيث املآل ما لو قلنا
ًا لفظًا إنشاء معىن، فإنه عام يف مجيع الواليات إال الواليات اخلاصة اآلنفة من مقدمة الواجب، أم خرب

إذ هي مفرد ( أمرهم)صيغة عموم ( حمل التولية)ألن الصيغة املستعملة فيه  ؛ملكان االتفاق عليها
  14.مضاف ملعرفة

 :ل والسر يف هذا نقصان املرأة عقاًل ودينًا، وهذا األمر منصوص عليه يف السنة الصحيحة فقد قا
ُنْقَصاُن ِديِنَنا  َما َرَأْيُت ِمْن َناِقَصاِت َعْقٍل َوِديٍن َأْذَهَب ِلُلبِّ الرَُّجِل اْلَحاِزِم ِمْن ِإْحَداُكنَّ ُقْلَن َوَما" 

اَل َفَذِلِك ِمْن َوَعْقِلَنا َيا َرُسوَل اللَِّه َقاَل َأَلْيَس َشَهاَدُة اْلَمْرَأِة ِمْثَل ِنْصِف َشَهاَدِة الرَُّجِل ُقْلَن َبَلى َق
وعلى  11".ُنْقَصاِن َعْقِلَها َأَلْيَس ِإَذا َحاَضْت َلْم ُتَصلِّ َوَلْم َتُصْم ُقْلَن َبَلى َقاَل َفَذِلِك ِمْن ُنْقَصاِن ِديِنَها

 16 .هذا ال جيوز أن تتوىل املرأة اإلمامة العظمى بنص هذا احلديث
                                                                                                                                                                          

 .لن يفلح قوم متلكهم امرأة : باب .األدب: كتاب  .1/434بوريعبد اهلل حممد بن عبد اهلل احلاكم النيسا
 (.م3118 -هـ 3438 :سنة النشر. دار املعرفة  (.1811: )رقمـه 

 (. 4411: )رقمه .  إيل كسري وقيصر   كتاب النيب : ، بابىاملغاز: ، كتاب 8/318فتح الباري  11
: باب. األقضية واألحكام: كتاب .  104/ 8 حممد بن علي الشوكاين: املؤلف . املرجع السابق، نيل األوطار  14

. دار احلديث . (1881: )رقمه .  املنع من والية املرأة والصيب ومن ال حيسن القضاء أو يضعف عن القيام حبقه
 .م 3111-هـ3431 :سنة النشر

 (.118: )رقمه .  ترك احلائض الصوم : احليض، باب: كتاب . 3/336صحيح البخاري    11
 (.104: )رقمه .  ترك احلائض الصوم : احليض، باب: كتاب . 406-3/401فتح الباري  16
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ني وجه بن عدم منح املرأة احلقوق السياسية، تنقل هنا فقرات من فتوى األزهر بشأأ :زهرفتوى األ
ال يقصد هبذا احلديث جمرد  إن رسول اهلل ) :قالت جلنة األزهر ما نصه. الداللة من احلديث

بيان ما جيوز ألمته أن تفعله : ألن وظيفته  ؛اإلخبار عن عدم فالح القوم الذين يولون املرأة أمرهم
جيوز هلا أن تفعله حىت تسلم من الشر واخلسار، وإمنا يقصد هني حىت تصل إىل اخلري والفالح، وما ال 

أمته عن جماراة الفرس يف إسناد شيء من األمور العامة إىل املرأة، وقد ساق ذلك بأسلوب من شأنه 
أن يبعث القوم احلريصني على فالحهم وانتظام مشلهم على االمتثال، وهو أسلوب القطع بأن عدم 

 –ملرأة أمرًا من أمورهم، والشك أن النهي املستفاد من احلديث مينع كل امرأة الفالح مالزم لتولية ا
أن تتوىل أي شيء من الواليات العامة، هذا العموم تفيده صيغة احلديث  –يف أي عصر من العصور 

 وأسلوبه، كما يفيده املعىن الذي من أجله كان هذا املنع، هذا هو ما فهمه أصحاب الرسول 
لسلف مل يستثنوا من ذلك امرأة وال قومًا، وال شأنًا من الشؤون العامة، فهم مجيعًا ومجيع أئمة ا

يستدلون هبذا احلديث على حرمة تويل املرأة اإلمامة الكربى، والقضاء، وقيادة اجليش، وما إليها من 
 .سائر الواليات

ليس حكمًا تعبديًا، يقصد وهذا احلكم املستفاد من هذا احلديث، وهو منع املرأة من الواليات العامة 
هلها الواقفون جي جمرد امتثاله دون أن تعلم حكمته، وإمنا هو من األحكام املعللة مبعان واعتبارات ال

، ذلك أن هذا احلكم مل ينط بشيء وراء -الرجل واملرأة  -عية بني نوعي اإلنسان يعلى الفروق الطب
هلا، وإذن فاألنوثة وحدها هي العلة، وواضح أن  يف احلديث عنوانًا( امرأة)األنوثة اليت جاءت كلمة 

األنوثة ليس من مقتضاها عدم العلم واملعرفة، وال عدم الذكاء والفطنة حىت يكون شيء من ذلك 
هو العلة؛ ألن الواقع يدل على أن للمرأة علمًا وقدرة على أن تتعلم كالرجل، وعلى أن هلا ذكاء 

ل يف العلم والذكاء والفهم، فالبد أن يكون املوجب هلذا وفطنة كالرجل بل قد تفوق إحداهن الرج
 11.احلكم شيئًا وراء ذلك كله

إن املرأة مبقتضى اخَلْلق والتكوين مطبوعة على غرائز تناسب املهمة اليت خلقت ألجلها، 
وهي مهمة األمومة، وحضانة النشء وتربيته، وهذه قد جتعلها ذات تأثر خاص بدواعي العاطفة، 

تعرض هلا عوارض طبيعية، تتكرر عليها يف األشهر واألعوام، من شأهنا أن تضعف  وهي مع هذا
قوهتا املعنوية، وتوهن من عزميتها يف تكوين الرأي والتمسك به، والقدرة على الكفاح واملقاومة يف 
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سبيله، وهذا شأن ال تنكره املرأة من نفسها، وال تعوزنا األمثلة الواقعية اليت تدل على أن شدة 
 18 (.وامليل مع العاطفة من خصائص املرأة يف مجيع أطوارها وعصورها ،النفعالا
 11.قد أمجعت األمة على عدم جواز والية املرأة لإلمامة العظمى :اإلمجاع الدليل من  و

مل يسمع يف عصر من العصور أن امرأة وليت القضاء، فكان (: )الذخرية)واإلمام القراىف قال يف 
 80 (.وقياسًا على اإلمامة العظمى.. ري سبيل املؤمنني ذلك إمجاعًا؛ألنه غ

 83.(..اتفقوا على أن املرأة ال تصلح أن تكون إمامًا وال قاضيًا) :جاء يف شرح السنةو 
 :املعقولالدليل من  و
عن االختالط بالرجال والتشاور معهم يف األمور، واملرأة ممنوعة من  إن اإلمام ال يستغين - 3

واخللوة هبم، بل ومن اخلروج للطرقات إال حلاجة، كما أهنا مأمورة بأن تلتزم  االختالط بالرجال
 .81خدرها؛ ألن حاهلا قد بين على الستر والقرار يف البيوت

إن اإلمام حبكم منصبه يؤم املسلمني يف الصالة، ويستقبل الوفود، ويقود اجليوش، ويقيم أمر  – 1
حبكم تكوينها اخَلْلقي ال تصلح للقهر والغلبة والعساكر، املسلمني، واملرأة  اجلهاد، وينظر يف أمور

 .وتدبري احلروب وإظهار السياسة غالبًا، ومن مث فهي ال تصلح ألن تتوىل منصب اإلمامة
اخل، ..عية من محل ووالدة وإرضاع وحيضيإن املرأة حبكم تكوينها اخللقي تعتريها عوامل طب –1

اليت ختص الدولة؛  ريها، وحتول دون تفرغها لألمور اهلامةوهذه العوامل توهن من قوى املرأة وتفك
األمومة واحلضانة وتربية :فهي إذن غري مؤهلة للقيام مبهمات أخرى غري وظيفتها األوىل وهي

 .النشء
إن املرأة مرهفة احلس والعاطفة، سريعة التأثر واالنفعال، جمبولة على الرفق واحلنان، وهذه  – 4

يف مضمار األمومة واحلضانة فقد تكون ضارة يف مضمار القيادة والرئاسة الصفات إن كانت الزمة 

                                                           
 .املرجع السابق  18
 .3081املرجع السابق ص   11

 .م 3114سنة النشر. رب اإلسالميدار الغ .30/11شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف:املؤلف.الذخرية   80
: باب .اإلمارة والقضاء :، كتاب 30/11احلسني بن مسعود البغوي: املؤلف .شرح السنة ـ لإلمام البغوى 83

: دار النشر  .حممد زهري الشاويش -شعيب األرناؤوط : حتقيق  .( 1486: ) رقمه  .كراهية تولية النساء 
 .الطبعة  الثانية .م3181 -ـ ه3401دمشق ـ بريوت  :املكتب اإلسالمي 

سنة  .دار اخلري  .عبد اهلل بن حممود بن مودود املوصلي احلنفي:تأليف.االختيار لتعليل املختار  81
ص  ، قضايا املرأة يف املؤمترات الدولية6/11، املغين 118/ 8م ، هناية احملتاج 3118 -هـ 3431النشر
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، بل -كما تندفع املرأة  -أما الرجل فال يندفع يف الغالب مع عواطفه ووجدانه . وإدارة أمور األمة
 .يغلب عليه اإلدراك والفكر والتروي ومها قوام املسؤولية والقيادة

لاليت تولني منصب رئاسة الدولة، وأن من توىل منهن هذا إن التاريخ شاهد على ضآلة نسبة ا – 1
نادرًا، ولظروف استثنائية، مما يدل على أن الناس بتجربتهم يعرفون أن فإمنا كان ذلك املنصب 

الدولة ال يصلح هلا إال الرجال األقوياء األشداء األمناء، مما تفتقده املرأة حبكم اخللق والتكوين؛ 
ال أحد من خلفائه وال من بعدهم والية بلد، ولو جاز ذلك مل خيل منه مجيع و وهلذا مل يول النيب 

  .81الزمان غالبا
كما أن املرأة ال جيوز  إن املرأة ال تلي اإلمامة اخلاصة بالرجال، فكيف تلي اإلمامة العامة هلم؟ – 6

أن تتوىل  هلا أن تتوىل منصب القضاء وال منصب الشهادة عند أكثر أهل العلم، فكيف جيوز هلا
 84نصب اإلمامة العظمى؟م

، تقرير املبدأ سهل إال أنفقهاء اإلسالم على عدم جواز تويل املرأة ملنصب اإلمامة العظمى،  اتفقإذن 
ولكن ممارسته صعبة عندما يكون األمر حمصورا بني والية املرأة ووالية الطاغية الظامل ، ففقه 

.فريتكب األدىن يف سبيل األعلى، فسدتني أخف أو أي امل، الشرين أهون أي: املوازنات ينظر
81
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